Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske
Uddannelse i adfærdsbehandling

Krav til klinikken og deltageren:
Det forudsættes at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor
kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen.
Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe
video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor
tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.
Der må påregnes en del hjemmearbejde imellem modulerne, dels i form af skriftligt arbejde,
læsning af relevant litteratur samt praktisk arbejde med det, deltagerne lærer undervejs
Deltagers navn
Cpr. nr
Adresse
Postnr/by
Telefon
E-mail

Arbejdsplads
Adresse
Postnr./by
Telefon
E-mail

Undertegnede ansøger om optagelse på Fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i
adfærdsbehandling.
Jeg bekræfter samtidig, at jeg er indforstået med at indbetale et depositum på 5.000,- kr. +
moms, såfremt jeg optages på uddannelsen.
Betalingsansvarlig (sæt kryds)

□ Deltager

□ Klinik

Depositum vil blive opkrævet via faktura, som sendes til den betalingsansvarlige.
Beløbet modregnes den samlede pris for uddannelsen, som er 60.000,-kr. ex. Moms.
Prisen inkluderer omkostninger til undervisning, kursusmateriale (herunder en lærebog) samt
frokost i forbindelse med alle moduler. Yderligere faglitteratur er ikke inkluderet i prisen.
Der vil blive optaget maksimalt 20 deltagere på uddannelsen. Optagelse sker efter ”først til mølle”
princippet. Du modtager skriftlig besked, om du er optaget eller ej.
Optagelse på uddannelsen er bindende. Depositum tilbagebetales ikke ved eventuel framelding.
Opkrævning af den resterende del af uddannelsesafgiften vil ske i to lige store rater på hver
27.500,- kr. + moms. 1. rate opkræves til betaling 4 uger før kursusstart. 2. rate betales inden
modul 4. Uddannelsen gennemføres med minimum 11 og maksimum 20 deltagere.
Ved framelding efter påbegyndt uddannelse er det ikke muligt at få refunderet
uddannelsesafgiften.

Dato:
Deltager:

Underskrift

Klinik (hvis betalingsansvarlig)

Underskrift

Blanketten samt kopi af uddannelsesbevis som veterinærsygeplejerske eller autorisation sendes til:
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening
vf@forbundet.dk
Ramsingsvej 30
2500 Valby

